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NEXUS DA TECNOLOGIA VETERINÁRIA E HUMANA NEONATAL: 
INDÍCIOS DE SABERES. 

 

O avanço tecnológico no âmbito da assistência neonatal humana é sabido e discutido 

por diversos autores1-2-3. De certo, é cabível a compreensão da importância da introdução 

dos aparatos tecnológicos, bem como dos agentes terapêuticos e das estratégias para permitir 

a melhoria da assistência, o que reduziu às taxas de morbimortalidade dos recém-nascidos, 

sobretudo dos prematuros nos idos do final do século XIX e no decorrer do século XX4.  

Nesse interim, tem-se um dos marcos na assistência ao recém-nascido, datado de 

1880 com a primeira incubadora desenvolvida e projetada pelo obstetra Tarnier em parceria 

com Odilon Martin, onde o último trabalhava como criador de aves no Zoológico de Paris. 

Após observações das aves recém-nascidas em uma chocadeira, Tarnier adaptou câmaras de 

aquecimento para os recém-nascidos, num modelo com reservatório constituídos de garrafas 

com água quente, que deveriam ser trocados a cada três horas4. 

Trazer à memória a passagem supramencionada referente ao século XIX no campo 

da saúde é questionar: quais outras influências do campo da medicina veterinária para o 

neonatologia humana? 

Destaco que, a intenção desta problematização excluirá as questões éticas e correlatas 

que envolvem o uso de animais em pesquisas amparados pela Lei Arouca de 20085, visto que 

o presente paper é delineado na perspectiva histórica. Assim, temos por proposta 

problematizadora trazer indícios das influências do uso de tecnologias e estratégias 

terapêuticas da veterinária para a humana com ênfase na neonatologia, delimitado no XIX e 

XX. 

Em tempos idos, no que tange o uso de animais para o desenvolvimento da medicina 

humana desde a antiguidade, sabemos que: Hipócrates, na Grécia Antiga, praticava a 

dissecção em animais para embasar seus conhecimentos anatômicos, assim como o médico 

romano Claudio Galeno6.  

No decorrer dos tempos, entre os séculos XVII e XVIII, outros experimentos 

envolvendo animais ocorreram, como a primeira transfusão sanguínea entre um humano e 

uma cabra, pelo médico Jean-Baptista Denis em 1667 e a primeira verificação de pressão 

sanguínea por Stephen Hales, em 1706, que ao inserir um tubo de bronze no vaso sanguíneo 

de um animal conectado a outro de vidro vertical, conseguiu medir a altura alcançada pelo 

sangue6. De maneira geral, os indícios no campo da veterinária apontam para o uso de 

animais no entendimento de contribuições para a saúde humana.  
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A regulação térmica é um dos fatores de maior relevância no âmbito do cuidado ao 

recém-nascido, sobretudo o prematuro, apontado desde o século XIX por Budin e seus 

sucessores4. O surgimento da incubadora é um marco na assistência neonatal humana, 

considerada à época um “divisor de águas” pela possibilidade a sobrevida dos recém-

nascidos.  

Imbuídos daquela assertiva e com base nos conceitos sobre a perda de calor e seus 

desdobramentos, Julius Hess, médico americano do século XX, sinalizou para indicadores 

para as medidas de temperatura corporal, do ambiente externo e do interior das incubadoras. 

Tal fato, depreendemos serem os primórdios do que mais tarde, em 1966, quando foi 

correlacionado à construção da tabela de referência de zona termoneutra do recém-nascido, 

elaborada por Scopes e Ahmed, citada e recomendada, atualmente, em manuais do Ministério 

da Saúde7.   

Preocupações com a hipotermia direcionam os cuidados com animais e podemos 

inferir serem tão antigo, quanto o empregado em neonatologia humana, visto o uso de 

aparatos em zoológico com fins de aquecimento de aves nos idos de 1880. Ademais, há 

registros em literaturas desde meados do século XIX e início do século XX, envolvendo 

cuidados com as espécies caninas, bovinas e equinas na prevenção de hipotermia8-9. 

 A aplicação do conceito de zona termoneutra ou zona de termoneutralidade, temos 

registros que datam da década de 1960 e 1970, envolvendo outras abordagens que 

compreendem desde o manejo do crescimento e desenvolvimento nutricional de suínos10 até 

ressuscitação cardiopulmonar e o nascimento de filhotes11. 

 Os cuidados com o nascimento é outro ponto de observação e similitudes entre a 

medicina veterinária e a neonatologia humana. Além da prevenção da hipotermia neonatal, a 

avaliação da condição de nascimento, quando foi fator preponderante para os avanços dos 

cuidados com neonatos humanos. Exemplo disto, é a introdução do protocolo de Escore de 

Apgar12 (1953), de Virginia Apgar 12, também conhecido como Índice de Apgar. Este é o 

mesmo que avalia as cinco variáveis (frequência cardíaca e respiratória, irritabilidade reflexa, 

tônus musculares e coloração de mucosas) para predizer a vitalidade do neonato3.  

A aplicação do Índice de Apgar pela sua utilidade de avaliação global, bem como na 

confiabilidade para o prognóstico de sobrevida, foi empregado na veterinária a partir da 

década de 1980 para equinos, bovinos e suínos, salvo algumas adaptações12. 

Além das possíveis similitudes nos cuidados das duas aéreas do saber, indícios nas 

terapêuticas que se utilizam de propriedades animais, visando o tratamento da clientela 
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humana, são outro ponto de aderência. Exemplo é o uso de surfactantes exógenos obtidos a 

partir de extrato de pulmão bovino e suíno, para o tratamento de doença da membrana 

hialina com êxitos na última década do século XX13. 

O uso de substâncias de origem animal destinado a clientela neonatal humana não se 

restringe ao surfactante pulmonar. Diversos outros exemplos poder-se-iam ser apontados 

como o uso de pericárdio bovino, em correções cirúrgicas de defeitos de comunicação 

interatrial e de hérnia diafragmática14. 

Entendendo que o nascimento do recém-nascido humano é constituído de diversas 

mudanças anátomo-fisiológicas e que a prematuridade causa impacto socioeconômico, 

inúmeros estudos desde o século XIX tangenciam discussões, com foco destinado ao as 

estratégias de “replicar” ou se aproximar do ambiente como proteção e desenvolvimento 

neuro-comportamental1,3,4. No bojo das discussões e estudos sobre a prematuridade, isto se 

insere a medicina veterinária, embasada por conceitos de fertilização in vitro e idealização da 

ectogênese em placenta artificial, quando, em síntese, usa-se o fluido amniótico artificial 

associado a circuito arteriovenoso em semelhança a circulação fetal, em curso desde a década 

de 1960 com espécies caninas, caprinos e ovinos15. 

Pensar em aspectos como a placenta artificial, nos remete mais uma vez ao protótipo 

da incubadora a partir do aquecimento de aves proposta por Tarnier, que imprimiu marco 

para a assistência aos prematuros há mais de um século. Isto aponta para o indício que 

precisamos dialogar do presente com o passado, por meio das fontes, com perspectivas para 

o futuro, pois “compreender e explicar porque as coisas deram no que deram e como elas se 

relacionam entre si”16:88  é ter a consciência histórica para assertivas, críticas e reflexões, 

conduzindo a questão de: quais são os nexus do saber tecnológico da medicina veterinária 

com a da neonatologia humana que, implicam em possíveis mudanças nos cuidados de 

enfermagem destinados aos prematuros? 
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